
  ی مناطق کوهستانی شهرستان سمیرمارزیاب

  چکیده:

ر این طرح، د .ارزیابی توان اکولوژیکی محیط عبارت است از تعیین یا پیش بینی قدرت بالقوه و یا نوع کاربرد طبیعی سرزمین

ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان سمیرم براي چهار کاربري کشاورزي، صنایع کشاورزي، حفاظت و معدن انجام گردیده و 

این اولویت در نظر گرفته شده در  .طراحی گردید GISهایی براي این چهار کاربري در محیط گوریتمبدین منظور مدلها و ال

مناطق حفاظتی ، به همین علت در ابتدا با استفاده از مدل حفاظتو نیازمند حفاظت بوده توجه به مناطق بحرانی و  مدلها،

و جداسازي گردیده و سپس با توجه به پارامترهاي مدل کشاورزي، اراضی مناسب جهت کشاورزي به تعیین شهرستان سمیرم 

زي در اطراف مناطق تعیین شده جهت عنوان اولویت دوم از کل اراضی شهرستان سمیرم جداسازي شده است. صنایع کشاور

کشاورزي و داراي شرایط خاص استقرار صنعت پیشنهاد گردیده و مابقی اراضی شهرستان سمیرم که با توجه به مدلها در هیچ 

گروه از کاربریهاي حفاظت، کشاورزي و صنایع کشاورزي آورده نشده و عموماً شامل مراتع و اراضی کوهستانی شهرستان 

مدل حفاظت براي ذخائر گیاهی یده است. اعمال گرد، با رعایت ضوابط مربوطه جهت کاربري معدن پیشنهاد سمیرم بوده

منطقه از شهرستان سمیرم در دنا،  11به شناسایی  (اراضی واجد گونه هاي نادر، بومی، درحال انقراض و آسیب پذیر) منجر

. عالوه گردیداه، قره قاچ، ورق، چشمه سرد و شمس آباد ونک بیده، خفر، کیفته، قبرکیخا، تنگ خشک، بی بی سیدان، چهارر

شمس آباد و منطقه کوه دولت قرین منطقه  ،کوه مرواریدمنطقه  ،منطقه حفاظت شده دناشامل  زیستگاه جانوري چهاربر این، 

حفاظتی مناطق جموعه مگانه فوق،  11استخراج شده که همراه با مناطق  به عنوان ذخایر جانوري نیازمند به حفاظتنیز ونک 

کشاورزي توسعه جهت هاي مناسب مکان پتانسیل کشاورزي نیز مدل اعمال با  .شهرستان سمیرم را تشکیل داده است

مکان یابی صنایع مرتبط با بخش کشاورزي درمناطق مجاور قطب هاي عمده کشاورزي . شهرستان سمیرم مشخص گردید

حنا در  در محدوده هاي شهر ،ید در زیر بخش هاي باغبانی، چوب و دامپروريبا توجه به پتانیسل هاي تولسمیرم شهرستان 

ی نپیش بیتعیین و جنوب شهرستان و روستاي فتح آباد درشمال شهرستان و با توجه به وجود نیروي انسانی و مراکز جمعیتی 

کاربري حفاظت، کشاورزي و  جزء هیچیک از سه دسته. اراضی مناسب بهره برداري معدن شهرستان سمیرم نیز که شده است

هستند در نظر گرفته شده صنایع کشاورزي قرار نگرفته، به عنوان مناطقی که به لحاظ اکتشاف ذخایر معدنی قابل ارزیابی 

است. مناطق فاقد امکان بهره برداري معدنی از این مدل حذف گردیده است. در نهایت با ادغام و تلفیق چهار الیه اطالعاتی 

و انجام هاي مربوط به کاربریهاي حفاظت، کشاورزي، صنایع کشاورزي و کاربري معدن مال مدلها و الگوریتمحاصل از اع

نقشه توان اکولوژیک شهرستان سمیرم که توان اکولوژیک این شهرستان را براي  اصالحات و تغییرات جزئی در مرزها،

هزار هکتار براي کاربري  108شه، از کل شهرستان سمیرم، کاربریهاي مذکور نشان می دهد تهیه گردید. با توجه به این نق
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هزار هکتار جهت کاربري صنایع کشاورزي و مابقی جهت کاربري  7/6هزار هکتار جهت کاربري کشاورزي،  134حفاظت، 

  معدن توصیه گردید. 
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